RGPD · LOPDGDD
ADAPTACIÓ
A LA NORMATIVA
EN MANS EXPERTES

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE SOLER INFORMATICA I CONVERSIA
Benvolguts Srs.,

LA MILLOR ALTERNATIVA
EN MATÈRIA DE
COMPLIMENT NORMATIU

Ens posem en contacte amb vosaltres per comunicar-vos que Soler Informàtica ha signat recentment un
Conveni de Col·laboració amb Conversia.
El principal objectiu d’aquest acord és promoure l’adequació dels nostres clients a la Normativa vigent en
matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal:

RGPD · Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679.
LOPDGG · Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

Conversia és una consultora orientada a
proporcionar a pimes, professionals i tot
tipus d’entitats, serveis d’adaptació a
diverses normatives, mitjançant actuacions
especialitzades
assessorament
jurídic,
consultoria, auditoria i formació.

Degut a la rellevància i transcendència dels importants canvis que ha comportat l’aplicació definitiva
d’aquestes normatives, les us recordem la importància i obligatorietat de revisar i actualitzar les vostres
actuacions en aquesta matèria.

La comesa de Conversia és guiar a
tots els membres del nostre col·lectiu
en l’adequat compliment de la
normativa vigent, per a permetre’ls
operar amb garanties en un entorn
cada vegada més regulat.

Per aquest motiu, posem a la vostra disposició l’assessorament expert i suport permanent d’una empresa
especialitzada com Conversia, que, com a consultora de referència a nivell nacional, és la solució més
efectiva per a garantir d’adequat i total compliment de la normativa, per part dels membres del nostre
col·lectiu.

Com a part de la seva tasca
d’assessorament i adequació,
Conversia inclou les següents
garanties de servei addicionals:

Com a part de l’acord subscrit, Conversia realitzarà una pre-auditoria totalment gratuïta per a analitzar i
valorar el grau de compliment d’aquestes normatives de tots els nostres clients.

▪ Assegurança Responsabilitat Civil.
▪ Assessorament Jurídic.
▪ Defensa Jurídica.
▪ Auditoria anual.

ASSESSORAMENT EXPERT

Properament, un Tècnic Assessor de Conversia es posarà en contacte amb vosaltres per informar-vos
dels següents passos a dur a terme en relació a aquest tema.
Si, prèviament a la visita del Tècnic de Conversia, desitgeu rebre informació o realitzar qualsevol
consulta, no dubteu a contactar amb nosaltres. Tingueu en compte, a més, que Conversia està a la
vostra disposició a la Delegació de GIRONA al telèfon de contacte Silvia 618.316504 o a l’email
silvia.delafuente@conversia.es

Salutacions cordials,
Salvador Soler

A més de la normativa de protecció de
dades, hi ha altres lleis d’obligat compliment
en relació a les quals Conversia pot donarvos servei:

LSSI-CE
Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la
Informació i Comerç Electrònic.

PBC
Llei 10/2010 de Prevenció del Blanqueig de
Capitals i Finançament del Terrorisme.

PRL
SOLER INFORMÀTICA
c/Barris i Buixó, Centre Les Palmeres Local 7
17200 PALAFRUGELL - 972.306309
salvador@solerinformatica.com

Assessorament en Prevenció de Riscos
Laborals.

PRP
Assessorament en Prevenció de Riscos
Penals.
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